På Spaning efter det Småländska.

På spaning efter det småländska.
I mötet mellan det gamla och nya Småland uppstår en dynamik och en
spänning som vi skulle kunna kalla för ”smålandsandan ” som uttrycker det som
är specifikt för Småland. Vi säger ”skulle kunna” eftersom vi inte vill servera
färdiga förslag kring det som kan vara det typiskt småländska. Vi vill istället
överlåta åt dig som läser det här, att fundera, reflektera och ställa dina egna
frågor. Kanske kan du då komma fram till om sådant som t ex smålandsanda
och Gnosjöanda enbart är en myt skapad av skickliga marknadsförare för att
sälja vad det nu må vara. Men det kan ju också vara så att det finns något
genuint och äkta i det som forskats fram genom åren- om Småland, det
småländska och om smålänningarna själva. Parallellt med att skriften tagits
fram har utställningshallen förberett för en utställning om det småländska, där
vi känner igen en del av det skriften tar uppDu tas här med på en resa i tiden där vi söker efter det som kan antas vara
specifikt småländskt. Vi börjar på stenåldern. Via medeltiden gör vi ett nedslag i
det moderna Småland, och på vägen spanar vi efter det småländska i t ex
folktron, i den småländska maten, i den småländska dialekten och mycket mer.
Du får möta personligheter som Nils Dacke, Åsa-Nisse, Carl von Linné, Ingvar
Kamprad och andra, med fantasins hjälp.
Du möter också symboler: sådant som sedan gammalt förknippas med
Småland: stengärdesgårdar, björkar, röda stugor och annat.
Stefan Johannesson

Välkommen!

Så blev Småland Småland
Att den äldre stenålderns sista period efterlämnat många fynd låter oss förstå,
att delar av Småland redan då var bebyggt.
Fynd har gjorts i Kalmar län, men även i det inre av Småland har lämningar – t
ex vid sjöarna Åsnen, Salen och Bolmen påträffats. Stenålderskulturen blir
emellertid mer påtaglig under gånggrifternas och hällristningarnas tid.
Det faktum att Småland till stor del består av skogar, berg och kärr har
inneburit att de olika bygderna i landskapet varit isolerade från varandra.
Namnet Småland uppstod som en gemensam geografisk beteckning för
bygderna söder om Öster och Västergötland. Småland har utgjorts av ett antal
små landskap, t ex Tveta, Värend och Finnveden. Vissa historiker menar att
även Blekinge varit ett av de små landen.

Småland på medeltiden
Kristendomens första trevande försök att slå rot i Småland ska enligt
Sigfridslegenden ha ägt rum genom Sankt Sigfrid i början av 1100-talet (Sankt
Sigfrid ska enligt legenden ha döpt Olof Skötkonung). Den historiska
sanningshalten i legenden är emellertid inte helt fastslagen.
Troligen vid slutet av 1100-talet bildades Växjö Stift, av Värends fem härad.
Övriga Småland låg under hela medeltiden under Linköpings stift.
Stiftsindelningen på 1600-talet förblev i stort sett oförändrad till 1915 då Växjö
och Kalmar Stift förenades till Växjö Stift.
Småland gränsade fram till freden i Roskilde (1658) till Danmark och blev svårt
hemsökt ett antal gånger.
Senaste gången Småland genomled ofärdstider i form av krig var när danska
trupper visade sig som fiender, under Karl XII:s krig.

Småland från 1500-talet
Småland var en av de mer oroliga landsändarna under Gustav Vasas
regeringsperiod. Smålänningarna var och är kända som ett envist folk och ville
förbli vid det gamla- de hade svårt att acceptera Gustav Vasas nymodigheter,
och Dackefejden var en svår prövning för kungen.

Nils Dacke- frihetskämpe eller upprorsmakare?
Julen 1542 dukades det upp till fest i Kronobergs slott, på en liten ö i Helgasjön
utanför Växjö. Nils Dacke sitter i Stora salens högsäte och är i praktiken den
som styr Småland.
Alltsammans började 1536 då den småländske upprorsmakaren (eller
frihetshjälten?) greps efter att ha slagit ihjäl en av Gustav Vasas fogdar. Han
kunde köpa sig fri, och i hela Småland pyrde missnöjet med kungens
nymodigheter. Han hade bl a avskaffat den katolska tron till förmån för den
protestantiska läran. Till slut tvingas kungen underteckna ett avtal om
vapenstillestånd men planerade samtidigt att slå ner fienden från Småland.
En 5000 man stark armé tågade mot Småland för att krossa upproret. Kungens
trupper fick fotfäste i Småland, och Nils Dackes dagar var räknade. Dacke
dödades och Gustav Vasa konstaterade att ”Dacken haver fått sin lön”.
Så gick det till när det största bondeupproret i Nordens historia slogs ner.
Som ofta i historieskrivningen styrs omdömet och eftermälet av historiska
gestalter av betraktaren- och Nils Dacke har betraktats som upprorsmakare i
negativ mening men också som frihetshjälte. Vi överlåter åt dig, bäste läsare,
att bilda din egen uppfattning.
Fundera också gärna på om det kan finnas något av det småländska med att
inte utan vidare acceptera överhet och yttre negativa omständigheter!

Det moderna Småland
1800-talet var seklet då mycket hände i Småland: frikyrkorörelsen växte sig
stark, och den stod i strid med konventikelplakatet.
Industrialiseringen kom igång inte minst genom järnvägsutbyggnaden och
stambanan.
Orter som Alvesta kunde börja växa. En negativ utvecklingslinje orsakades av
nöd och missväxt- emigrationen ökade och Småland var utvandrarnas land
framför andra (detta har vi fått ta del av inte minst genom Vilhelm Mobergs
Utvandrarserie). Missväxten och nöden ledde emellertid till något positivt:
grunden lades för skogsbrukets framväxt, nya näringsgrenar kunde börja växa fram och utgöra basen
för industrialiseringen av Småland: pappersbruk, sågverk, glasbruk,
stenindustriföretag och trävaruindustrier bl a.
1900-talets Småland präglas av den offentliga sektorn och utbildningsväsendet
växte fram.

Småländska sagor- på spaning efter den småländska själen
Vi spanar vidare efter det småländska och gör ett nedslag i Sagobygden.
(Sveriges sagobygd är i hög grad knuten till Alvesta, Ljungby och Älmhults
kommuner.)
Mystik tycks vara något som tilltalar Smålänningen, och kanske är det naturligt:
Fantasin släpps loss i de täta och mörka granskogarna. Vem vet vad som döljer
sig bakom mossbevuxna stenar och mellan 100-tals år gamla träd? Kanske
hittar vi där allehanda lortaty och oknytt?
Det är ett magiskt och mystiskt landskap vi rör oss i, och några av landets
främste sagoberättare levde i Sagobygden. Gunnar Olof Hyltén-Cavallius (18181889) föddes i Vislanda och gav ut (omkring 1850) en klassisk svensk
sagosamling: ”Svenska folksagor och äventyr”. Carl Wilhelm von Sydow (18781952) blev landets första sagoprofessor och växte upp i Sagobygden. I
Sagobygden hittar vi en mängd sägenomspunna platser – en resa i Sagobygden
kan t ex gå till offerkällor och jättekast, till trollträd och drakskatter.
Ett par exempel kan ge läsaren något av den känsla som Sagobygden
förmedlar- med magi och mystik:
Skatten i Högarör
Högarör är ett gravröse från bronsåldern, som beräknas vara 3500 år gammalt.
Sägnen låter oss veta att det finns en skatt i gravröset, och denna skatt vaktas
av en drake.
Prästastenen
Enligt denna sägen hade en präst från Vittaryd (norr om Ljungby, nära sjön
Vidöstern) döpt ett barn. Han anfölls på vägen hem av ollonsvin, som åt upp
honom. Om denna tragiska händelse påminns vi genom en sten med årtalet
1759.
Per och Kerstin i Röckla.
Röckla är beläget i de småländska skogarna mellan Älmhult och Virestad.
Bondhustrun Kerstin i Röckla blev enligt sägen tagen av trollen på 1600-talet.
”Käringakullen” kallas den backe dit hon fördes. I sju år sågs hon varje julafton
sitta på en sten och kamma håret.
Den kända Röcklavisan beskriver hennes och maken Pers tragiska öde.

Om vättarna i folktron
Enligt folktron är vättarna underjordiska väsen som gärna höll till under
människornas boningar. De var klädda i grått- annars påminde de mycket om
vår moderna tomte. Det finns sägner om både fredliga och icke-fredliga
kontakter mellan vättar och människor. Vättarna är släkt med tomtarna och
vittrorna. De hjälper gärna människorna med deras sysslor och skyddar dem
som bor på ”deras mark”.
Ordet vätte kommer från ett fornnordiskt ”vaettr”, vilket kort och gott betyder
(övernaturligt) väsen. På Gotland förekommer vättarna i folktron under namnet
”di sma undar jordi”.
Vätteljus kallades i södra Småland, Skåne och Danmark fossil av belemiter, en
utdöd ordning av tvågäliga bläckfiskar. Dessa fossil troddes vara ljus som
vättarna lämnat efter sig på en plats där de lekt och dansat.
I småländsk folktro berättas om vättar på vandring. De kom allt längre söderut
och hamnade i Småland. Där fann de skatter de aldrig tänkt på att söka efter.
Dessa gömda skatter i Småland var den goda maten.
Sägnen berättar att vättarna blev kvar i Småland och är kvar där än i dag. När
något alldeles gott kokar på spisen söker sig vättarna in till människorna.
Som vi konstaterat tidigare inbjuder det småländska landskapet till funderingar
kring allehanda ”övernaturligheter”, och det har vi i åtanke när vi spanar vidare
efter det småländska.

Blendasägnen
I Blendasägnen besegrar kvinnan Blenda i Värend en dansk fiendehär,
tillsammans med bygdens kvinnor.
Danskarna anföll när männen i Värend var på krigståg i Västergötland. Värends
kvinnor bjöd in danskarna på gästabud, stack ned dem och dödade dem när de
blev berusade.
Sägnen hittades på i slutet av 1600-talet av regementskvartermästare Petter
Rudebäck, och länge intresserade sig seriös svensk historieforskning för
berättelsen om Blenda. Exempelvis kom Olof von Dahlin fram till att striden
skulle ha inträffat på 1270-talet.
Den vackra Värendsdräkten är utsmyckat med ett rött band som säges ha ett
samband med Blenda.

Besjälad mat
Vi letar vidare efter smålandsandan och den småländska själen, och då blir det
naturligt att undersöka om det småländska står att finna, åtminstone delvis, i
maten som smålänningarna åt förr och äter än idag.
Lingon-det röda guldet- är ett bra exempel på hur de fattiga smålänningarna
tog till vara allt som fanns att få- inte minst det som skogarna erbjöd.
Sveriges skogar täcks av lingontuvor, och ändå är det Småland som oftast
förknippas med skogens röda guld.
Lingon- som heter ”krösen” på småländska är inblandade i 100-tals recept.
När det bjöds på efterrätt i ”fattig-småland” blev det ofta krösamos. Efterrätten
utgjordes ofta av ett par matskedar lingon i lite mjölk. Idag använder vi lingon
bl a i grovt bröd. Och till köttbullarna förstås.
Ostkakan- i historia och tradition
På dåtidens storkalas i Småland bidrog ofta gästerna med en maträtt. De som
hade med sig ostkaka hade nog status i tankarna, samtidigt som den mättande
ostkakan räckte länge. Astrid Lindgren skildrar ett sådant kalas i ”Emil i
Lönneberga”.
Småländsk ostkaka innehåller förutom huvudingrediensen bl a bittermandel,
sötmandel och grädde.
Småländsk ostkaka äts ofta med sylt och vispad grädde. Inte sällan är den
ljummen och den är självklart med på det småländska julbordet.
Kroppkakor
Kroppkakor förknippas ofta med Småland (och med Öland förstås).
Kroppkakorna görs ofta av kokt potatis, tillsammans med rimmat fläsk,
smör och kryddpeppar. Potatisen pressas eller mosas. I en annan variant
används råriven potatis.
Hemgjorda kroppkakor serveras gärna med smält smör och lingonsylt.
Isterband
Isterband (en korvrätt) är en annan maträtt som förknippas med den
småländska mattraditionen. I dåtidens Småland var det viktigt att dryga ut det
dyra köttet.

Besjälat språk (om den småländska dialekten).
Jakten på det småländska går vidare. Nu har vi hamnat i en undersökning av
den småländska dialekten. Kanske har det småländska präglats av det alldeles
speciella språk som talats i Småland, och som fortfarande delvis talas?
Även här får besökaren gärna ställa sina egna frågor och komma med sina egna
funderingar.
Vi finner, att också på landet är den åldriga dialekten på stark tillbakagång.
Leder kanske detta till att det begrepp vi vill kalla ”det småländska” urvattnas?
Det är också noterbart att det förekommer stora skillnader på dialekt mellan
olika delar av Småland.
Bäste läsare, här ger vi några exempel på karaktärsord från den småländska
dialekten. Tänk gärna på, att om du använder dem ökar sannolikheten för att
de lever vidare!

asa=
släpa
bösta=
banka
främmat= gäster
gohällig= trevlig
gräbba= flicka
here=
pojke
majteraft= metspö
nim=
behändig
racksig= svår
ricklig=
ostadig
sjatte=
stackare
skrin=
mager
speka=
krafsa

tjaggla=
tje=
tjurra=
twajt=
veta te=
vånna=
wespa=

tugga
trött,less
härva
träslev
passa
bry sig om
geting

Blomsterkungen Linné- ”utur stubbotan rot”
Vi går vidare i vår spaning efter det småländska och finner, att inte sällan har de
smålänningar som ”gjort sig ett namn” i världen kommit från enkla eller t.o.m.
svåra förhållanden. Så var det tex med Christina Nilsson, på sin tid den kanske
största inom operavärlden. Vilhelm Moberg är ett annat exempel. Men hur var
det med Carl von Linné,
som betraktades av många som dåtidens främste vetenskapsman?
Först lite bakgrundshistorik: Blomsterkungen föddes 23/5 1707 i Råshult ”just
såsom göken utropat sommaren” för att använda Linne´s egna ord. Carls pappa
hade installerats som kyrkoherde i Stenbrohult och blivit kär i förre
kyrkoherdens dotter. C.v. Linné blev så småningom professor i Uppsala, och
dog där, 71 år gammal. Det berättas att man fann
en liten papperslapp vid hans dödsbädd med texten ”Nostalgia Stenbrohult”
vilket betyder
”Jag längtar till Stenbrohult”. Blomsterkungen ligger begravd i Uppsala
Domkyrka.
”Utur stubbotan rot”
Linné använde själv uttrycket ”utur stubbotan rot” för att beskriva sin
bakgrund. Han uttryckte det också så här: ”En stor man kan komma även ur en
liten stuga” (på en något modernare svenska).
Några historiker betraktar Linné som vår förste entreprenör-han var driftig och
påhittig. Det berättas t ex att han för att få gifta sig med sin älskade Sara
Elisabeth Moreae från Falun på
mycket kort tid skaffade sig en läkarexamen i Holland, och sedan var det ”grönt
ljus”.
Carl von Linné dog i ett slaganfall 10 januari 1778. Han glömde aldrig sitt
ursprung i det karga Småland. Enligt honom själv var det hans gudstro som bar
honom genom hela livet.

Möte i gränsland
Samtidigt som vi konstaterar att bristen på odlingsbar mark haft en historisk
betydelse för det stenrika Småland ser vi att landskapet i stället haft
naturtillgångar av stor betydelse: vatten och skog. Detta ledde till att Småland
kunde resa sig ur fattigdomen. Nya näringsgrenar och hela industrier växte
fram för att bidra till människornas överlevnad. I Småland möts
träriket/möbelriket, stenriket och glasriket.
Slutet av 1800-talet var glasbrukens tid i vårt land, och mer än hälften av
glasbruken etablerades i Småland.
Det blir därför naturligt att spana efter det småländska i detta gränsland.
Kanske hittar vi här inslag av det specifikt småländska , och konstaterar
samtidigt att här fanns goda förutsättningar: sanden från sjöarna användes för
glastillverkningen, veden från de stora småländska skogarna för att elda
glasugnarna. Dessutom: Vid den här tiden hade många järnbruk lagts ner, och
det fanns därför gott om arbetskraft.
Diabas- ”det svarta guldet”
När vi slår upp ordet ”svart granit” hamnar vi istället på ”diabas”. I folkmun
kallas den svarta bergarten för just svart granit, men det är felaktigt. Diabasen
har bildats av magma från jordens inre.
Du känner kanske till uttrycket ”det enda som växer i Småland är sten”. Men
det finns som sagt en annan sida av myntet också: nya näringsgrenar växte
fram, och kanske har vi här en del av förklaringen: smålänningen betraktas av
hävd som påhittig, klurig och uppfinningsrik.
Kanske ser vi här också en koppling: påhittigheten ledde till att sten fick olika
användningsområden, och inom stenindustrin ser vi diabasen som den kanske
viktigaste bergarten.
Användningsområden: Diabasen används i stor utsträckning för konstverk
(monument och skulpturer).
Inredning: Ett område som ökar är inredning, tex bänkskivor till kök- diabasen
tål värme, vatten och vassa knivar.
Konst: Exempel på konstnärer som inspireras av diabasen i sin konstutövning är
Arne Persson och Stefan Johannesson.

Om det småländska i musik och poesi
Nostalgi, idyll och framtidstro är några av inslagen i ”Röd lyser stugan”. Denna
smålandssång komponerades av Ivar Widéen, och hans syster Linnéa skrev
texten. Ivar Widéen föddes i den s.k. klockaregården i Bellö år 1871.
Kanske finner vi något av den småländska själen i denna Smålandssång. Att
tegarna är steniga uppvägs av småländsk vilja, tro och envishet och förstås av
den vackra naturen.
”Röd lyser stugan”
”Röd lyser stugan bak hängbjörkars slöja,
känner du hemmet från barndomens år
näckrosor gunga på skogssjöars bölja
taltrasten sjunger i jublande vår
Småland är namnet på landet det kära,
släkten där fostras till vilja och tro
tro att de steniga tegar må bära,
skördar som skänka åt ålderdom ro”

Till Smaulann
Småland är ”Till Smaulann”-som skrevs av Gustav Lyckow (1865-1910) strax
efter år 1900.
Här följer den andra versen (citat ur ”Till Smaulann”) med ett innehåll som
mycket träffande beskriver den småländska själen, såsom många uppfattar
den: präglad av det småländska ursprunget, med en okuvlig inställning.
”Visst är det fattit nock i vaurat Småland
där stenarösen vaullar möe sjau
Visst få vi gno gunaus imillan maulen
för låga ärbetslöner, men vadau?”

Sommarsång
I ”Sommarsång” har kompositören, Stefan Johannesson, inspirerats av den
småländska naturen, särskilt vid Linnés Råshult, med de vackra och stillsamma
blomsterängarna varit
Nu ger oss havet en lättsam bris
tränger igenom tidigt dis
Nu ger oss landskapet sin prakt
i en härlig trakt
Så målas morgonrodnaden
den målas över himmelen
En symfoni av färg och ljus
i ett stillsamt brus

Småländska konstnärer
Ett landskaps eventuella särart kommer ofta till uttryck i konsten. Här tittar vi
på ett urval av småländska konstnärer. Det bör tilläggas, att Småland ”fostrat”
ytterligare en mängd duktiga och erkända konstnärer, men som inte behandlas
här.
Per Hörberg- konstnär, målare och spelman
Per Hörberg föddes 31/1 1746 i Virestads socken i Småland. Han avled 24/1
1816.
Han har utfört ett stort antal konstverk, bl a fantasier ur den nordiska
fornsagan. Han har målat 87 altartavlor i kyrkor, bl a den i Virestads kyrka.
Per Hörberg fick uppdrag runtom i landet . Enligt författaren Christoffer Eickorn
är Per Hörberg en av den svenska konsthistoriens intressantaste gestalter.
John Bauer- konstnär, målare och illustratör
John Bauer föddes i Jönköping, Småland (4/6 1882). Redan 1907 började han
illustrera sagosamlingen ”Bland tomtar och troll”. Bauer räknades snart som
landets främste sagotecknare.
Han utförde även väggmålningar, t ex fresken ”Den helige Martin och
tiggaren”.
Vid första Världskrigets utbrott utvidgade han sitt konstnärsskap och började
teckna kubistiskt.
John Bauer omkom 36 år gammal tillsammans med sin hustru och 3-årige son i
samband med en tragisk förlisning på Vättern – 20/11 1918.
Han är representerad på bl a Jönköpings Länsmuséum och på Nationalmuséum.
Sven Ljungberg- konstnär, grafiker, professor och författare
Sven Ljungberg föddes 15/12 1913 i Ljungby, Småland. I en bok utgiven av
Nationalmuséum
erkänns han som en av världens främste att framställa trägravyrer.
Ljungberg blev så småningom direktör för Konsthögskolan i Stockholm (197278) och var rektor där 78-81. 1980 utnämndes han till professor.
Sven Ljungberg grundade Ljungbergmuséet 1990. Han och hustrun Ann
Margret fick två söner (Pontus och Jonas). Pontus är idag intendent för
Ljungbergmuséet.
Sven Ljungberg är representerad på Nationalmuséum. Vidare är han
representerad på Pusjkingalleriet i Moskva och även i övrigt mycket
internationellt representerad.

Gnosjöandan- myt eller verklighet?
De flesta av oss har hört talas om Gnosjöandan, men inte alla förstår vad den
innebär.
I de småländska skogarna, långt från storstadsområdena har en särskild
företagaranda vuxit fram. Några kännetecken är driftighet, informella nätverk
och småföretagande.
Vi kan spåra Gnosjöandan ända tillbaka till 1600-talet. Då växte en krigsindustri
fram som resulterade i en tradition av småskalig tillverkning.
I mitten av 1970-talet fanns omkring 300 industriföretag enbart i Gnosjö. En
viktig framgångsfaktor har varit det vi kallar lokal förankring (dvs
företagsnätverk och lokala samarbeten)
Gnosjöandan innefattas bl.a av
-sparsamhet
-nära relationer
-frånvaro av prestige och klasstänkande
-klurighet och uppfinningsrikedom
-nätverk och samarbeten
ödmjukhet och respekt m.m.
Var finns Gnosjöandan?
I Fores (tankesmedja) studie 2009:3 med benämningen ”Här finns Gnosjöandan
i Sverige” har författarna utifrån olika kriterier listat vilka kommuner som kan
tänkas falla in under
begreppet Gnosjöandan”
Några av dessa är:
Alvesta
Ljungby
Vetlanda
Älmhult
Leksand
Osby
Nå, vad tror du? Är Gnosjöandan en levande verklighet, eller bara en myt?
Döm själv!

Åsa-Nisse- en driftig och klurig smålänning
Vi har spanat efter den småländska själen bl a i folktron. Därifrån är kanske
steget inte så långt till serietidningarnas, filmens och böckernas värld värld, där
vi hittar Åsa-Nisse (”Nisse på Åsen”) eg. Efraim Erik Nilsson.
Åsa-Nisse är en litterär figur skapad av Stig Cederholm.
Cederholm har skrivit bortåt 50 böcker om Åsa-Nisse sedan 1946. Förutom i
böckerna har Åsa-Nisse skildrats i filmer, tecknade serier och i en musikal.

Åsa-Nisse och hans bäste vän Klabbarparn är småbrukare på en ort i SmålandKnohult.
De båda vännernas äventyr handlar ofta om fiske och äventyr. Knohults
fjärdingsman (landsfiskal) försöker ofta sätta fast Åsa-Nisse och ”Klabbis” för
tjuvskytte, men i regel utan framgång.
Miljön och figurerna är hämtade från verkligheten, men de har ändrats.
Geografin har stuvats om och exempelvis är namnet Åsa-Nisse taget från en
man som inte bodde på Åsen i Knohult utan på Åsen i närbelägna Järsnäs.
Det förekommer mycket humor i berättelserna om Åsa-Nisse. Kanske är detta
något typiskt småländskt? Driftigheten och klurigheten hos Åsa-Nisse är väl
också något vi förknippar med Småland?

Professorn, Gnosjöandan och Jantelagen
Bengt Johannisson, idag professor emeritus vid Linnéuniversitetet i Växjö, blev
landets förste professor i entreprenörskap (ung.=småföretagande). Han har bl a
forskat kring Gnosjöandan och i samband med detta även intresserat sig för
den s.k. Jantelagen och hur denna kan utgöra hinder för ett framgångsrikt
företagande. Idag forskar han bl a tillsammans med Fredric Bihl
(univeritetslektor)
Våren 2012 utkom boken ”Enacting Regional Dynamics and Entrepreneurship”
där Johannisson var en av redaktörerna. Idag intresserar han sig också för det vi
kallar för ”socialt entreprenörskap” som tex studerar hur samhället kan ta del i
företagsutvecklingen.
I det här sammanhanget kan vi nämna de båda sociala företagen Macken och
SIP i Växjö.

Jantelagen- som motsats till Gnosjöandan
Jantelagen är en uppdiktad lag. Författaren Aksel Sandemose skrev på norska
men växte upp i Danmark. Jantelagen handlar om den oskrivna lag, som säger
att man inte får sticka upp och tro att man är bättre än andra. Här i Sverige är
det vanligt att den s.k. Gnosjöandan ses som en motsats till Jantelagen.
Jantelagen enligt Aksel Sandemose har formulerats så här:
1. Du skall inte tro att du är något.
2. Du skall inte tro att du är lika god som vi.
3. Du skall inte tro att du är klokare än vi.
4. Du skall inte inbilla dig att du är bättre än vi.
5. Du skall inte tro att du vet mer än vi.
6. Du skall inte tro att du är förmer än vi.
7. Du skall inte tro att du duger till något.
8. Du skall inte skratta åt oss.
9. Du skall inte tro att någon bryr sig om dig.
10. Du skall inte tro att du kan lära oss något.

IKEA och Smålandsandan
I en uppmärksammad reklamkampanj för ett antal år sedan lanserade IKEA en
vacker bild på en slingrande stengärdesgård i ett sommarlandskap. Rubriken
var: ”IKEA soul”- IKEAs själ.
Smålänningarna var vana vid stengärdesgården- det nya var kopplingen mellan
företagets ”själ”och den klassiska småländska stenmuren. Stengärdesgården
får symbolisera ursprunget, där det karga och stenrika Småland kan låta växa
fram framgångsrika personer och företag. Några nyckelord i det här
sammanhanget blir enkelhet, ödmjukhet, kostnadsmedvetenhet och kreativitetbegrepp som hänger samman med detta synsätt. Många tolkar beslutet om det
nya IKEAvaruhuset (nov.2012) utanför Älmhult så, att Ingvar Kamprad velat
säkerställa Älmhult (rötterna) som hjärtat i koncernen.
Utanför detta nya har IKEA velat lyfta fram symbolvärden som ska påminna om
företagets ursprung, t ex en stengärdesgård.
Ingvar Kamprad lyfter gärna fram det enkla och okonstlade.
Det berättas, att när han var fem år gammal var han vid ett tillfälle ute och
spatserade på ägorna vid gården Elmtåsa i Agunnaryds socken, tillsammans
med sin far, Feodor Kamprad. Det var ekonomiskt kärva tider och Ingvar tänkte
bli miljonär för att hjälpa sin far. Så blev det.
1976 presenterades ”En möbelhandlares testamente” Här presenterar vi ett
sammandrag av teserna:
Sortimentet-vår identitet
Ikea-andan
Vinst ger oss resurser
Att med små medel nå goda resultat
Enkelhet är en dygdKraftsamling-viktig för vår framgång
Att ta ansvar-en förmån
Som 14-åring fick skribenten uppleva hur familjen Kamprad hade och har en
särskild syn på människors värde: En äldre man, som visade sig vara Feodor
Kamprad, Ingvars far diskuterade olika frågor med denne 14-åring. Kanske
skulle denna särskilda människosyn bli vägledande för IKEA under åren som
följde.

Slutord: De nya smålänningarna
Vi har, på spaning efter det småländska , sett olika exempel på karaktärsdrag,
som tillsammans skulle kunna bilda det vi kan kalla Smålandsandan.
Egenskaper som driftighet,
envishet, påhittighet och klurighet brukar ju tillskrivas smålänningarna, och
många menar att det är det karga och tidvis fattiga landskapet som genom
århundraden har format dessa karaktärsdrag.
Men hur ser det ut i framtiden- kommer det ”typiskt småländska” att leva
vidare? Vi har som tidigare nämnts inte avsett att ge direkta svar utan i stället
presenterat underlag för läsarens egna reflexioner och bedömningar.
Samhället har ju förändrats kraftigt, och kanske finns det inte länge utrymme
för sådana som Åsa-Nisse, som var med och formade det ”gamla” Småland,
med sina typiska karaktärsdrag.
Oavsett vilket så befolkas ju Småland idag av olika slags människor, också från
andra delar av landet och från utlandet. Detta påmindes vi om t ex på en
utställning på Smålands museum under våren 2013, med namnet
”Smålänningar- långt från Bullerbyn”.
Forskare vid Linnéuniversitetet talar idag om socialt entreprenörskap, där
samhället tar aktiv del i företagsutvecklingen, och Professor Bengt Johannisson
betonar vikten av att företagen arbetar utifrån ett globalt perspektiv.
I brytningspunkten mellan detta gamla och nya finns det väldiga IKEA, som
bedriver globala affärer och samtidigt understryker att ursprunget och rötterna
är garanter för fortlevnad.
Samtidigt lever honnörsord från de tidiga IKEA-åren vidare: anda, kreativitet
(Linje Annorlunda), kostnadsmedvetenhet m.m. IKEA är företaget som gått sina
egna vägar- och då blir det viktigt att ha en historisk förankring.
Åsa-Nisse eller inte- egenskaper som kostnadsmedvetenhet, kreativitet, positiv
envishet osv.
kan knappast bli föråldrade, ens i ett globalt framtida samhälle! Dagens
smålänningar har ju inte patent på sådana egenskaper och personlighetsdrag
och är säkert tillräckligt generösa för att dela med sig av de goda
karaktärsdragen till andra!

Stefan Johannesson

Källor: Där inget annat anges har faktaunderlag hämtats från Wikipedia.
Sägnerna från Sagobygden har tagits fram av Sagomuseet. I övrigt bygger
materialet på textförfattarens
egna upplevelser och erfarenheter
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